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Hlavný kontrolór
Ing. Katarína Orságová
STANOVISKO
k návrhu rozpočtu Obce Horná Súča na roky 2017 - 2019
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.) predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu
obce na rok 2016

A. VÝCHODISKÁ PRE SPRACOVANIE ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
rozpočtu Obce Horná Súča na rok 2017 z dvoch hľadísk:
 z hľadiska zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu
 z hľadiska metodickej správnosti predloženého návrhu rozpočtu
1. Z hľadiska zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu možno konštatovať, že
v oblasti legislatívy návrh rozpočtu rešpektuje všetky predpisy a zákony, ktoré
s prípravou rozpočtu súvisia, to je:
 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady,
 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z
príjmov územnej samospráve,
 č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve
 č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy
a dodržaná bola tiež informačná povinnosť zo strany obce, podľa ktorej musí byť rozpočet
obce v súlade s §9 ods.2 zákona o obecnom zriadení pred schválením zverejnený najmenej
15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. Táto
povinnosť nastala dňom 25.11.2016
2. Z hľadiska metodickej správnosti predloženého návrhu rozpočtu možno
konštatovať, že návrh rozpočtu na roky 2017-2019
 Bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č.
MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná aj pri
zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.
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B. TVORBA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
Návrh je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na:

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2017,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2018,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b)
– rok 2019
Viacročný rozpočet na roky 2017 – 2019 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa
zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce pre príslušný rok je záväzný,
rozpočty na následné dva roky majú len orientačný charakter a ich ukazovatele budú v
ďalších rokoch spresňované.
Viacročný rozpočet na roky 2017 – 2019 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vnútorne člení na:
a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c) finančné operácie.

C. NÁVRH ROZPOČTU
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu na rok 2017 a návrh viacročného rozpočtu na
roky 2018 a 2019:
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V nasledovnom členení:
1) Bežný rozpočet – je bilanciou bežných príjmov a bežných výdavkov, z ktorých sa
väčšina každoročne opakuje. Bežnými príjmami sa financujú neinvestičné
(prevádzkové) potreby prostredníctvom bežných (neinvestičných) výdavkov.
Bežný rozpočet na obdobie rokov 2017 – 2019 je zostavený ako prebytkový.

Bežný rozpočet
ROK
Bežný príjem
Bežný výdaj
PREBYTOK

2017
1 768 767,00 €
1 623 170,00 €
145 597,00 €

2018
1 727 786,00 €
1 581 980,00 €
145 806,00 €

2019
1 746 840,00 €
1 615 549,00 €
131 291,00 €

2) Kapitálový rozpočet – prostriedky kapitálového rozpočtu sú určené na financovanie
investičných potrieb (projektov) a dotýkajú sa spravidla dlhšieho obdobia ako
jedného rozpočtového roka.
Kapitálový rozpočet je pre rok 2017 zostavený ako schodkový. Pre obdobie rokov
2018– 2019 je zostavený ako schodkový. Tento schodok možné kryť prebytkom
bežného rozpočtu, zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, resp.
návratnými zdrojmi financovania.

3) Finančné operácie – finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných
fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie sú
súčasťou rozpočtu obce, no nie sú súčasťou príjmov a výdavkov. V príjmových finančných
operáciách je zahrnutý prevod prostriedkov z rezervného fondu.

Rozpočet na rok 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný, celkové príjmy i celkové výdavky na
úrovni 4 626 126 EUR
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D.
ZÁVER
Zohľadnením všetkých vyššie uvedených faktov a skutočností

ODPORÚČAM
po prerokovaní všetkých prípadných pripomienok a pozmeňujúcich návrhov
Obecnému zastupiteľstvu v Hornej rozpočet 2017 vrátane programov schváliť a
zobrať na vedomie rozpočet obce Horná Súča vrátane programov na roky
2018 a 2019.

V Hornej Súči 24.11.2016

........................................
Ing. Katarína Orságová

